Judeţul Vâlcea
Comuna Păuşeşti
Consiliul local

H O T Ă R Â R E A NR. 65
Cu privire la : asocierea între UAT Comuna Păuşeşti, UAT Oraş Băbeni şi
UAT Comuna Frânceşti în vederea participării la Programul Operaţional
Infrastructura Mare cu proiectul „ Extindere reţele inteligente de distribuţie gaze
naturale în Oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea şi înfiinţare sisteme inteligente de
distribuţie gaze naturale în Comuna Păuşeşti şi Comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea”

Consiliul
local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă
extraordinară în data de 10.12.2020, la care participă un număr de 11 consilieri din
totalul de 11 consilieri în funcţie;
Văzând că prin H.C.L.nr.50/2020, domnul consilier Bugiu Gheorghe a fost ales
preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului privind aprobarea
asocierii între UAT Comuna Păuşeşti, UAT Oraş Băbeni şi UAT Comuna Frânceşti în
vederea participării la Programul Operaţional Infrastructura Mare cu proiectul„Extindere
reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în Oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea şi
înfiinţare sisteme inteligente de distribuţie gaze naturale în Comuna Păuşeşti şi Comuna
Frânceşti, judeţul Vâlcea”, înregistrat sub nr.6071/27.11.2020;
- nota de fundamentare privind asocierea UAT -urilor, înregistrată sub nr. 6070 din
27.11.2020;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 6072/27.11.2020
- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul
general al comunei, înregistrat sub n r . 6268/09.12.2020;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local care avizează proiectul
de hotărâre, înregistrate sub nr.6308/10.12.2020;
Având în vedere
- HCL nr. 9/2020 privind aprobarea Programului anual de investiţii;
- Adresa de intenţie a Oraşului Băbeni nr. 17907/ 17.11.2020, cu privire la asocierea
în vederea participării la Programul Operaţional Infrastructura Mare cu proiectul „
Extindere reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în Oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea
şi înfiinţare' sisteme inteligente de distribuţie gaze naturale în Comuna Păuşeşti şi
Comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea”;
__
Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională, proces verbal anunţ nr. 5828/18.11.2020;

A

In conformitate cu prevederile:
- Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa Prioritară 8 „
Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”,
Obiectivul Specifca 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, aprobat prin Ordinul Ministrului
Fondurilor Europene nr. 936/2020;
- art. 129 alin. (1) şi alin. (9), lit c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si
completările ulterioare,
în temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/ 2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă asocierea între UAT Comuna Păuşeşti, UAT Oraş Băbeni şf
UAT Comuna Frânceşti în vederea participării la Programul Operaţional Infrastructura
Mare cu proiectul „ Extindere reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în Oraşul
Băbeni, judeţul Vâlcea şi înfiinţare sisteme inteligente de distribuţie gaze naturale în
Comuna Păuşeşti şi Comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea”
Art.2.Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între UAT Comuna
Păuşeşti, UAT Oraş Băbeni şi UAT Comuna Frânceşti în vederea participării la
Programul Operaţional Infrastructura Mare cu proiectul „Extindere reţele inteligente de
distribuţie gaze naturale în Oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea şi înfiinţare sisteme inteligente
de distribuţie gaze naturale în Comuna Păuşeşti şi Comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea”,
conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, domnul
Avan Cătălin, să semneze Acordul de parteneriat, cererea de finanţare, contractul de
finanţare, precum şi orice alte documente necesare implemntării proiectului în condiţii
optime.
Art.4. Primarul comunei Păuşeşti va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul general o va aduce la cunoştinţă publică
prin afişare pe site-ul comunei şi o va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea,
Primarului comunei Păuşeşti, Primarului oraşului Băbeni, Primarului comunei Frânceşti.
Prezenta hotărâre a fo st adoptată cu un nr. de 1]_ voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
Păuşeşti, 10.12.2020
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Anexa la HCL nr.65/10.12.2020
ACORD DE PARTENERIAT PRIN ASOCIERE IN
VEDEREA ÎNFIINŢĂRII DE NOI DISTRIBUŢII SI
CONCESIONAREA CĂTRE ACELAŞI OPERATOR
Al t. 1. Părţile
. . .
1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Lider
parteneriat/Partenerl
2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru
2/Partener2
3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru
n/Partener n, n= numărul total de membri aiparteneriatului
au convenit următoarele:
Al t. 2. Obiectul
,
.
. „
.
(1)
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiara proprie a
fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente
proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operaţional......., Axa prioritară........
Prioritatea de investiţie................. apel de proiecte (Cod generat MySMIS si denumire)....................
(2)
Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestuiacord.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
.
(1)
Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadiul proiectului, aşa cum
acesta este definit în cadrul prezentului Acord deParteneriat.
(2)
Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia
proiectului.
.
. „
.
(3)
Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai
(4)

înalte.
.
. . .
. A
Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul mcompatibilitaţilor, iar, in
cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingeiealui.

Al t. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1)

RolurileşiresponsabilităţilesuntdescriseîntabeluldemaijosşicorespundprevederilordinCerereadefinanţare

—care este documentul principal în stabilirea principalelor activităţi asumate de fiecare partener.
Organizaţia
Lider de proiect/Partener 1)
'
Partener 2
Partener n
(2)

Roluri şiresponsabilităţi_______________________________ ,______
Se vor descrie activităţile şi sub activităţile pe care fiecarepartenei
trebtde să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile furnizate
în formularul cererii de finanţare........................................ ......................

_...... __________________________________________________ —------------------------______ ________________________________ ______________

Responsabilităţi şi angajamente financiare întreparteneri
^
.......
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare
şi în prezentul acord.
................. _... ..................... ..... .............. ............... —... - ..... -...---- --- ---------- Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul) ..... ............... ..... ................ ....................
Lider de proiect/Partener î)
Valoarea contribuţiei (în lei)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (% )....... ...............
Partener2
Partenerii

................... ....... _......................... ................ ................—----------- ---------------------------- —------___________ __________________________________________

Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fonduri or
europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr.93/2016.
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Al t. 5. Perioada de valabilitate a acordului
prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de
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Art. 8 Achiziţii publice
(1)

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea
condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organismeabilitate.

Art. 9 Proprietatea
(1)
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această
perioadă - în cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sauproducţie.
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o
perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această
perioadă - în situaţii care vizează menţinerea investiţiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.
(2)
înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a
echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate
intelectuală şi industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului
final.
(3)
Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea
nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fostachiziţionate.
(4)
Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin
Programul Operaţional........... , pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului(l).
Art. 10 Confidenţialitate
(1)
Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul
şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a
unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini
obligaţiile din prezentul Acord deParteneriat.
Art. 11 Legea aplicabilă
(1)
Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legearomână.
(2)
Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin
actadiţional,oricândintereselelorceracestlucrusaucând
acestecircumstanţeaulocşi
nu
aupututfiprevăzuteîn
momentul în care s-a încheiat prezentul Acord deParteneriat.
Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe
cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
întocmit în număr de exemplarele.mplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea
de finanţare.
Semnături
Lider de
parteneriat
(Partener 1)
Partener 2
Partener 3

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al
organizaţiei

Semnătura

Data şi locul semnării

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al
organizaţiei
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al
organizaţiei

Semnătura

Data şi locul semnării

Semnătura

Data şi locul semnării
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